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A cas e of contracted tendans in a dog

Sunımary: In this artiele, a ease of severe knuekling of tlıe carpal joints are reported.
The m. fIex. earpi uInaris and m. fIex carpi radialis were contracted and the dog was wal-
king on the carpal joints. In the treatment, operation of t('ndon lcngthening was performcd.

Özet: Dört aylık bir köpektc rasladığımız diz bükülmesi (Arqure) tendoların uzat 11-
ması suretiyle tedavi edilmiştir.

Giriş
Poliklinik kayıtlarımızın incelenmesinde diz bükülmesi (Arqure)

olaylarına genellikle yeni doğan tay ve buzağılarda raslanmaktadır.
Bu nede'nle bir köpektc rasladığımız bu tek olayı yayınlamayı uygun
bulduk.

Arqure, Carpus ekleminin arkasında değişik dereceli bir açının
oluşmasından ibarettir. Çoğunlukla eongenital olarak şekilenirse de
bazen travmalarla ilgili olarak sonradan da oluşmaktadır (2,4,5).
Köpeklerde de oluştuğu bildirilmiştir (4). Congenital contractionlar
(Arthrogryposis congenita, Amyoplasia congenita, Arthrodysplasia
congenita, Myodystrophia füetalis deformans) ilk kez G ver i n tara-
fından bildirilmiştir; bu hal bacağın distal kısmındaki eklem hareket-
lerinin sınırlanmasiyle karakteristiktir (2).

Diz bükülmesi extensor kasların zayıflığı; m. fIcx. carpi uinaris
ve m. flex. carpi radialis'deki contractürler ile, bu kaslarda oluşan
contractionlar; os carpi accessorium'daki osteoperiostitis ve kırıklardan
ileri gelebildiği gibi, Raehitisme ve kemiklerdeki eaIcium depolan-
masındaki noksanlıklarla ilgili olarak da şekillenmektedir (3,4). Kalıt-
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sal faktörlerden başka yavrunun uterus içindeki pozısyonunun da
(carpal eklemin flexion'u) etkisi vardır (2).

Diagnos, belirgin olan klinik bulgulara göre yapılır. Lezyonun
hangi dokuda olduğu ise radyolojik kontrol ilc anlaşılır (2).

Diz bükülmesinin tedavisi, doğuştan olanlarla genç yaştaki hay-
vanlarda oluşanlarda yapılırsa da, hafif ve orta derecedeki vakalarda
denenir. Hafif vakalarda bacak extensİon pozisyonunda alçılı bandaja
alınır. Şiddetli bükülmelerde tenetomie yapılır (2,4). Vitamin D ve
Caleium enjcktionları uygulanır (I).

Materyal ve Metot

Materyalimizi dört aylık bir köpek teşkil etmektedir.

Metot olarak operatif tedavide, tenetomie yapıp bırakmak yerine
eontractüre olan tendoyu uzatmayı amaç edindik.

Bunun için, ı. kg. vücut ağırlığına 0,029 gr. Nembutal damar içi
verilerek hayvan uyutuldu. Flexor tendolar (m. Flex. carpi uInaris ve
m. flex. carpi radialis) üzerine deriye 5 cm. boyunda bir ensizyon
yapıldı. Konjuktiv dokular ayrılarak adı geçen tendolar açığa çıka-
rıldı. Bundan sonra tendoları uzatmak için kullanılan çeşitli metotlar-
dan biri seçildi (Şekil i -a). Tendolar üzerine "Z" harfine benzer bir
ensizyon yapıldı. Pasif hareketlerle bacak düzeltildi. Vc sonra şekil
i-b deki gibi kesilen tendo uçları dikişle (000 erome catgut) birIeş-
tiriidi. Her iki bacak bu operasyonlar uygulandıktan sonra, pencereli
alçılı bandaja alındı.

Klinik Vak'a

Hayvanın nev'i
Hayvanın ırkı
Donu ve, cinsi
Hayvanın yaşı
Prot. no tarihi

Camivor
Yerli
Siyah erkek köpek
4 aylık
84/6. Mart. 1974

Hayvanın 15 gün öncesine kadar yürüdüğü ve neşesinin de gayet
iyi olduğu ifade edildi. Yavru olduğu için devamlı olarak evde bakıl-
mış, iS gün önce ön ayakalarının bükülmeye başladığı görülmüş,
geçer düşüncesiyle tedaviye getirilmemiş.

Klinik muayene: Hayvanın ön ayakları carpal eklemden bükül-
müş (şekil 2), açılmak üzere zorlandığında açılmıyar, m. flex. carpi
uInaris ve m. flex. carpi radialis'ler çok geriliyor.
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Radyolojik muayencde eklcmlerin açılmasına bir neden görül-
medi, kemiklerin rachitic olduğu dikkati çekti (Şekil 3).

Tedavi: Metot bölümünde anlattığımız şekilde tendolar uzatıldı.
Operasyondan sonra bacak alçı lı bandaja alındı. Bu sürede operasyon
yarasının kontrolu pencereden yapıldı. Hayvana operasyondan sonra
ilk üç gün antibiyotik uygulandı, yedinci günde deri dikişleri alındı,
ayrıca Vigantol-E compositum'dan bir hafta ara ilc 1 mL. i.m., birer
gün ara ile de üç defa Caleium 10 mL. i.v. ve bir ampul Fosfostimol
i.m. olarak yapıldı.

Alçılı bandaj LO. günde alındı. Bacaklar düzelmiş ve hayvan
basabiliyordu. Emniyet tedbiri olarak ayaklara 5 gün daha aliminyum
cebireli bandajı tatbik edildi. Operasyonun i5. günü bunlarıda aldık
ve hayvanı serbest bıraktık (Şekil 4). Ertesi günü de sahibine teslim
ettik.

Sonuç ve Tartışma

Diz bükülmelerinin tedavilerinde hafif vakalarda alçılı bandaj,
şiddetli bükülmelerde tenetomie öngürülmektedir (4,2). Biz bu vaka-
mızda tenetomie yapmadık. Bundaki düşüncemiz de şu idi; tenetomie
yapmakla m. flex. carpi uInaris ve radialis'lerin fonksionlarını
hayat boyu ortadan kaldırdığımız gibi ayrıca bu bölgedeki flexor ve
extensor kasların arasındaki karşılıklı dengeyi extensorların lehine
bozarak hiperekstensiyon deformasyonlarına neden olacaktır. İşte bu
özürleri bertaraf etmek için contractüre olan tendoları uzatmayı ve
operasyondan sonra da kasların flexlOn ödevlerine devam etmelerini
amaç edindik ve bunda tek vaka da olsa başarıİı olduk.

Kliniğimizde tendo uzatma operasyonu ilk defa denenmiştir. Bu
operasyon, bundan sonraki tay ve danaların tendo kontraktürlerinde
uygulanacak tendo uzatma operasyonlarına da bir basamak teşkil
edecektir.
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Şekil ı. Tendo uzatmasında ensizyon ve dikişin yapılışı. The method of ten don lengthening.

Şekil 2 Köpeğin görünüşü. The general view of the dog.
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Şekil 3. Karpal eklemlerin radyolojik görünüşü. The radiologic vıew of the carpal joints.

Şekil 4. Köpeğin tedaviden sonraki hali. The general "icw of the clog af ter clinical reeovery.
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